
 

 

 
INFORMACIJA O NOVEM ZAKONU O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA 

– povzetek - 
 
Po dolgih letih napovedovanja, smo te dni dokončno dobili novi krovni Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma (objavljen je v Uradnem listu RS štev. 13/2018 z dne 28.2.2018). Zakon, ki bo 
začel veljati dne 15.3.2018, ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na 
državni in lokalni ravni, turistično in (novo) promocijsko takso, pogoje za opravljanje 
dejavnosti organizacije in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev 
ter turistično vodenje.  
 
TURISTIČNO VODENJE: 

- državna licenca 
Še naprej ostaja obveznost za organizatorje potovanj (34. člen), da zagotavljajo eno osebo, 
ki bo ves čas poti s skupino turistov (doma in v tujini). Ta oseba ni več turistični 
spremljevalec, temveč vodja poti in je popolnoma dereguliran. To pomeni, da organizator 
potovanja lahko pošlje na potovanje s skupino turistov kogarkoli (ne glede na njegovo 
izobrazbo, znanje tujih jezikov, itd.) in jim ni treba več iskati turističnega spremljevalca z 
ustrezno izkaznico, ki jo je izdala TGZS. 
 
Turistični vodniki tudi po novem zakonu opravljajo reguliran poklic, kar pomeni, da so izpiti 
na nacionalni ravni zanje še naprej obvezni. Novost je le ta, da so odpravljeni vstopni pogoji 
pri prijavah na vodniške izpite glede minimalne stopnje izobrazbe in znanja tujih jezikov, 
tako da bo lahko po novem vodniški izpit opravljal kdorkoli (tudi brez končane osnovne 
šole).  
 
Turistični vodniki iz držav članic EU bodo v Sloveniji lahko občasno opravljali vodenje skupin 
enako, kot slovenski turistični vodniki to počnejo pri njih. Turistični vodniki iz vseh ostalih 
(tretjih) držav, pa v Sloveniji ne bodo smeli več voditi.  
 

- lokalni turistični vodniki 
Prav tako ostaja možnost urejanja lokalnega turističnega vodenja po posameznih občinah 
(turistično vodenje na ravni turističnega območja). Za občine to ni obvezno, saj v 39. členu 
zakona piše, da občina lahko predpiše program turističnega vodenja na svojem območju. 
(Doslej se je zanje odločila približno tretjina slovenskih občin.) Postane pa lokalno turistično 
vodenje obvezno za turistično agencijo takrat, (če ga je občina sploh predpisala), ko za 
izvedbo turističnega paketa ni angažirala turističnega vodnika z izpitom na nacionalni ravni 
temveč le vodjo poti, v ceno aranžmaja pa je predvideno strokovno vodenje. 
 
Za organizatorje potovanj je zelo pomembno vedeti, kdaj morajo angažirati turističnega 
vodnika in kdaj to ni potrebno. Odgovor na to vprašanje je jasno naveden v 1. odstavku 34. 
člena zakona: če turistični aranžma zajema turistično vodenje, je treba zagotoviti tudi 
turističnega vodnika, drugače pa ne. Turistične agencije morajo dobro premisliti, kaj bodo  
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napisale, da je vračunano v ceno turističnega aranžmaja. Če bodo napisale, da je med 
drugim v ceno vračunana organizacija in izvedba potovanja, zadostuje le vodja poti; če pa 
bodo zapisale, da je v ceno vračunana organizacija potovanja in strokovno vodstvo, morajo 
angažirati tudi turističnega vodnika. Pri tem spet imajo izbiro: lahko na potovanje z gosti 
pošljejo vodjo poti in v posameznem kraju plačajo lokalno turistično vodenje (tržni 
inšpektorat že več let priznava tovrstno turistično vodenje kot tisto, ki ga agencija navaja 
med plačanimi storitvami). Če je s skupino turistov na poti turistični vodnik, je dobro vedeti, 
da lahko opravlja tudi naloge vodje poti (ne da bi agencija angažirala dve osebi).  
 
Prav zaradi sprememb v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, pet kraško-brkinskih občin 
preučuje možnosti o spremembi ODLOKA O TURISTIČNEM VODENJU NA OBMOČJU OBČIN 
DIVAČA, HRPELJE – KOZINA, KOMEN, MIREN – KOSTANJEVICA in SEŽANA.  
 
O vseh spremembah, vas bomo sprotno obveščali. 

 
 
Pripravil: 
TIC Sežana 
 
V Sežani, dne 14. marca 2018 

 


